
  
 نریاب تبقارم و تمالس ترازو

 
 )IfSGھای عفونی (اجرای قانون حفاظت در برابر بیماری

 

 ۲ھا از افرادی کھ تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی قرنطینھ نزدیکان و افراد مظنون بھ بیماری، جداسازی آن
 ھا مثبت شده است (فرمان عمومی قرنطینھ)آن

 

 بیانیھ
 وزارت سالمت و مراقبت بایرن

 G51s-G8000-2021/505-38بھ شمارهٴ   ۲۰۲۱آوریل  ۱۴صادره در تاریخ 
 

 

 

 ۱بند  ۲و عبارت  ۲۹ماده  ۲و  ۱، بند ۲۸اده  ۱بند  ۱ارت سالمت و مراقبت بایرن بر اساس عبارت وسیلھ وزبدین

مقررات  ۶۵ماده  ۲عبارت  ۲) در رابطھ با شماره IfSGقانون حفاظت در برابر بیماری ھای عفونی ( ۳۰ماده 

 کند:) موارد زیر را مقرر میZustVمسئولیت (

 

 فرمان عمومی
 

 تعریف .1

 

مقررات مذکور در این فرمان عمومی، مادام کھ مقررات دیگری وضع نشده، برای اشخاص زیر (افراد مورد 

 نظر) مصداق دارند:

 

محرز  ۱۹-اند کھ ابتالی وی بھ کوویدافرادی کھ مطابق اعالم اداره بھداشت در تماس نزدیک با فردی بوده ۱-۱

سسھ رابرت کخ جزو نزدی روند و کان (درجھ یک) فرد مبتال بوده بھ شمار میاست و مطابق معیارھای موٴ

 ھا باالست.  احتمال آلودگی آن

 

 افرادی کھ:   ۱-۲

a( موسوم بھ  ۲ھا در رابطھ با کروناویروس سندرم حاد تنفسی بادی آنتست فوری آنتی)SARS-CoV-2 ،(

و نتیجھ تست آنتوسط نیروی متخصص پزشکی یا شخصی کھ برای این منظور آموزش دیده انجام نشده، 

 ھا مثبت شده باشد و یا 

b( است  ۲ھا ظاھر شده کھ مبنی بر آلودگی بھ کروناویریوس سندرم حاد تنفسی عالیمی در آن 
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ھا مثبت بادی آناند، یا تست فوری آنتی ) شدهPCRیا از سوی اداره بھداشت ملزم بھ انجام تست پی.سی.آر (

شده، و یا بھ خاطر داشتن عالیم بیماری از سوی پزشک خود بھ انجام تست پی.سی.آر  برای تشخیص 

 اند (افراد مظنون بھ بیماری).توصیھ شده ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

 

اند  مطلع شده ۲۰۲۱آوریل  ۱۴یا مراکز تست پس از افرادی کھ از طریق اداره بھداشت، مسئولین انجام تست و  ۱-۳

ھا کھ توسط کادر درمانی یا افرادی با تخصص  بادی آن ) یا تست فوری آنتیPCRکھ نتیجھ تست پی.سی.آر (

دیده است، انجام شده مثبت گردیده (اشخاص تست مثبت) و مطابق  مشابھ، کھ در اینجا منظور افراد آموزش

 باشند. مظنون بھ بیماری می ۲-۱ان بیمار محسوب شده و نھ خود مطابق نھ جزو نزدیک ۱-۱شماره 

   
 مقررات قرنطینھ و جداسازی .2

 

 حکم قرنطینھ و جداسازی 2.1

 قرنطینھ نزدیکان فرد مبتال 2.1.1

 

، تا اطالع بعدی از ۱-۱نزدیکان بیمار موظفند بالفاصلھ پس از اعالم اداره بھداشت مطابق شماره  2.1.1.1

سوی اداره ذیربط منطقھ، خود را قرنطینھ کنند. اداره بھداشت مشخصات تماس این افراد را ثبت 

العھا بھ صورت مکتوب یا الکترونیکی در خصوص اقدامات بعدی اطکرده و فوراً بھ نزدیکان آن

 کند. رسانی می

 

 در خصوص افراد زیر مصداق ندارد:  ۳، عبارت ۱-۱-۱-۲الزام قرنطینھ بر اساس شماره  2.1.1.2

a( از  واکسینھ شده ۱۹-نزدیکان درجھ یک فرد مورد نظر کھ قبالً علیھ کووید) روز پس از  ۱۵اند

 واکسیناسیون) 

b( پس از انجام تست ۲ ھا بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی نزدیکان بیمار کھ ابتالی آن ،

(از تاریخی اند  اند و یک نوبت واکسن کرونا دریافت کردهپی.سی.آر تأیید شده، اکنون بھبود یافتھ

 و کھ واکسیناسیون انجام شده)

c( پس از انجام تست  ۲ھا بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی  نزدیکان بیمار کھ ابتالی آن

روز و حداکثر شش ماه  ۲۸ھا حداقل  اند، اگر تست آنپی.سی.آر تأیید شده و اکنون بھبود یافتھ

 قبل انجام شده باشد.

 

را باید در صورت  ۲گواھی واکسیناسیون یا مدرک دال بر آلودگی بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

روز پس از  ۱۴، ظرف ۱درخواست بھ اداره بھداشت تسلیم نمود. چنانچھ در افراد مذکور در عبارت 

مانند  ۲عالیم رایج آلودگی بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۱۹-ا مبتالی قطعِی بھ کوویدھا بتماس آن

سرفھ، تب یا فقدان حس چشایی یا بویایی مشاھده شوند، باید اداره بھداشت منطقھ را بدون درنگ در 
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نطینھ تواند در موارد خاص تصمیم دیگری اتخاذ کند و دستور بھ قرجریان گذاشت. اداره بھداشت می

 دھد. 
 

افراد مظنون بھ بیماری باید پس از صدور دستور اداره بھداشت برای انجام تست بالفاصلھ نسبت بھ آن اقدام  2.1.2

کنند و یا اگر دستور خاصی در این زمینھ وجود ندارد، بالفاصلھ پس از انجام تست (پی.سی.آر) خود را 

دی قبالً انجام و نتیجھ آن منفی اعالم شده نیز صادق باقرنطینھ کنند. این قاعده حتی در مواردی کھ تست آنتی

است. اداره بھداشت یا پزشک معالجی کھ مشاوره بیمار را قبل از انجام تست بھ عھده دارد و یا مطابق شماره 

حرف الف مسئولین انجام تست، فرد مظنون را کتباً یا بھ صورت الکترونیکی درباره لزوم قرنطینھ شدن  ۱-۲

د. اگر تست توسط پزشک در منزل بیمار و یا در مطب پزشک صورت گیرد، فرد مظنون باید سازمطلع می

کتباً یا بھ صورت الکترونیکی درباره مفاد این مقررات عمومی و سایر موارد مطلع گردد. فرد مظنون بھ 

، مقررات عمومی حفاظت در برابر عفونت ۱ماده  ۱بند  ۶عبارت  ۱بیماری موضف است مطابق شماره 

 اداره بھداشت منطقھ را در جریان بگذارد.  
 

در اند موظفند بالفاصلھ پس از مثبت اعالم شدن نتیجھ تست، خود را قرنطینھ کنند. افرادی کھ تست کرونا داده 2.1.3

صورت مثبت شدن تست، مرکزی کھ تست در آن صورت گرفتھ بھ صورت کتبی یا الکترونیکی بھ فرد تست 

 ۱بند  ۷و ماده  ۱شماره  ۱عبارت  ۱بند  ۶کند. مطابق ماده رسانی میشده برای رفتن بھ قرنطینھ اطالع

ره بھداشت بھ قوت خود الف قانون حفاظت در برابر عفونت مبنی بر لزوم در جریان گذاشتن ادا۴۴شماره 

ھا مثبت اعالم شده موظفند خود را بھ اداره بھداشت ذیربط معرفی باقی است. افرادی کھ تست کرونای آن

 رسانی کنند. کرده و درباره نتیجھ تست، نوع تست و تاریخ انجام تست اطالع

 

ھا مجزاست قرنطینھ یا جداسازی باید در یک واحد مسکونی یا در قسمتی از ساختمان کھ از سایر قسمت 2.2

 صورت گیرد. 

 

ھا مثبت شده اجازه ندارند در طول دوره قرنطینھ یا جداسازی نزدیگان، افراد مظنون، و کسانی کھ تست آن 2.3

توقف کوتاه در حیاط، تراس یا بالکن واحد بدون اجازه صریح اداره بھداشت محل قرنطینھ را ترک نمایند. 

توان صرفاً برای انجام تست مسکونی محل قرنطینھ بالمانع است. مطابق مقررات عمومی محل مسکونی را می

تواند بھ پایان قرنطینھ و ھای دیگری کھ از سوی اداره بھداشت مقرر شده و نتیجھ آن میکرونا یا تست

 نمود.  جداسازی اجباری منجر گردد، ترک

 

در تمام طول دوره قرنطینھ یا جداسازی الزم است، فرد مذکور از نظر زمانی و مکانی از دیگر اعضای  2.4

کھ برای مثال غذا، نھ بھ صورت دستھ این است » جداسازی از نظر زمانی«خانوار جدا شود. منظور از 

ای مثال فرد مذکور در اتاقی این است کھ بر» جداسازی مکانی«جمعی، بلکھ بھ نوبت صرف شود. منظور از 

  جدای از دیگر اعضای خانوار بماند.
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در تمام طول قرنطینھ یا جداسازی، پذیرش ھر فردی غیر از افراد خانوار در خانھ ممنوع است.  بنا بھ  2.5

 صالحدید مسئولین منطقھ ممکن است در صورت لزوم و در موارد مشخص تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

 

 در طول دوره قرنطینھ یا جداسازیموازین بھداشتی  .3

 

ھا مثبت شده و یا دیگر افرادی کھ در یک خانوار بھ نزدیکان، افراد مظنون بھ بیماری و کسانی کھ تست آن 3.1

کنند، در خصوص موازین بھداشتی و اقدامات حفاظتی جھت پیشگیری از انتشار بیماری از سوی زندگی می

 شود. رسانی میاداره بھداشت اطالع

 

 پیروی از دستورات بھداشتی و اقدامات حفاظت اداره بھداشت الزامی است. 3.2

 

 قرنطینھ نزدیکان فرد مبتال .4
 

ھا در ارتباط بماند. تماس بھ ادراه بھداشت موظف است با نزدیکان درجھ یک تماس حاصل کرده و فعاالنھ با آن 4.1

 شود.ثال آن برقرار میصورت تلفنی، و تذکرات بھ صورت پیام الکترونیکی مانند ایمیل یا ام

 

درجھ حرارت  -در صورت امکان-اند کھ در آن نزدیکان بیمار حین قرنطینھ موظف بھ تھیھ گزارش روزانھ 4.2

شود. عالیم بیماری و کارھای معمول و تماس با دیگر افراد ثبت می -در صورت لزوم-بدن دو بار در روز و 

 مندرج روزانھ را در اختیار این اداره قرار داد. باید گزارشاتدر صورت درخواست اداره بھداشت، می

 

نزدیکان بیمار باید حین قرنطینھ مورد معاینھ (شامل مشاوره و تشخیص پزشکی) قرار گیرند و اجازه دھند  4.3

مواد و وسایلی کھ برای انجام معاینھ استفاده شده توسط مسئولین اداره بھداشت از منزل خارج شوند. این مورد 

 گیری خون مصداق دارد.گیری از مخاط، و وسایل نمونھصوص سواپ نمونھبھ ویژه در خ

 

رسانی، علیرغم بھ کار گرفتن ھمھ ھای خدماتھای زیرساختی یا شرکتچنانچھ ادامھ کار و فعالیت در سازمان 4.4

ھای سازمان، در نتیجھٴ قرنطینھ در خطر افتد، ممکن امکانات سازمانی خود ماننداستفاده از پرسنل دیگر بخش

کنان دیگر، در مواردی از قرنطینھ است بھ شرط رعایت موازین بھداشتی خاص در راستای حفظ سالمت کار

افراد در تماس نزدیک با بیمار صرفنظر شود. تصمصم در این باره بھ عھده مسئولین منطقھ، و در صورت 

 شود.نیاز پس از گفتگو با پزشک و مدیران آن سازمان، اتخاذ می

 

 سایر مقررات مربوط بھ قرنطینھ و جداسازی .5
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در افراد نزدیک بھ بیمار بروز کند، و یا حال افراد  ۲چنانچھ عالیم بیماری کروناویروس سندرم حاد تنفسی  5.1

 تر بھ اداره بھداشت منطقھ اطالع داد. مظنون بھ بیماری رو بھ وخامت رود، باید مراتب را ھر چھ سریع

 
مراکز امداد و نجات ضرورت پیدا کند، ھای پزشکی یا استمداد از اگر ضمن قرنطینھ استفاده از سایر درمان 5.2

بیمار باید طی تماس تلفنی از قبل این مراکز را درباره علت قرنطینھ یا جداسازی باخبر کند. بھ عالوه، اداره 

 بھداشت نیز باید در جریان امر قرار گیرد.

 

ولیت رعایت قرنطینھ و اگر فرد مورد نظر زیر سن قانونی باشد و یا پرستار و مراقب قانونی داشتھ باشد، مسئ 5.3

 باشد.جداسازی بھ عھده سرپرست یا پرستار وی می

 

 پایان اقدامات .6

 

 قرنطینھ نزدیکان فرد مبتال  6.1

 

رسد کھ فرِد در تماس اند، قرنطینھ زمانی بھ پایان میبرای افرادی کھ در تماس نزدیک با مبتالیان بوده 6.1.1

 ۱۹-روز قرنطینھ شده، طی دوران قرنطینھ عالیم رایج کووید ۱۴کم دست ۱۹-نزدیک با بیمار مبتال بھ کووید

روز پس از آخرین تماس با بیمار انجام شده منفی شود  ۱۴ھا کھ ھا بروز نکرده باشند و نتیجھ تست آن در آن

 دیده انجام گیرد). زشکی یا افراد آموزشبادی باید توسط پ(تست پی.سی.آر یا آنتی

  گیرد.در سایر موارد، اداره ذیربط منطقھ در خصوص پایان قرنطینھ تصمیم می

یابد و اقدامات الزم ھا ھمچنان ادامھ می در صورت مثبت شدن نتیجھ تست نزدیکان فرد بیمار، جداسازی آن

 یابد.پایان می ۳-۶مطابق با شماره  رسد. قرنطینھاز سوی ادارات مسئول منطقھ بھ انجام می

 

ھا بروز کرده ولی ، کھ مبتال بھ کرونا نیستند و یا عالیم تنفسی در آن۱۹-اعضای خانوار فرد مبتال بھ کووید 6.1.2

کم است، دست  ۲ھا بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی ھا حاکی از عدم ابتالی آننتیجھ تست (پی.سی.آر) آن

گیری از روز پس از انجام نمونھ ۱۴کم تا م، و در صورت نداشتن عالیم دستروز پس از شروع عالی ۱۴

قرنطینھ   -صرفنظر از این کھ عالیم بیماری در سایر اعضای خانوار نیز مشاھده شود یا خیر-حلق و بینی 

مان بروز رسد کھ از زاند زمانی بھ پایان میشوند. قرنطینھ افرادی کھ در تماس نزدیک با فرد مبتال بودهمی

بادی روز قرنطینھ شده باشند، و یا در صورت نداشتن عالیم نتیجھ تست (پی.سی.آر یا آنتی ۱۴کم عالیم دست

گیری از حلق و روز پس از انجام نمونھ ۱۴کم دیده انجام شده) دستکھ توسط کادر پزشکی یا افراد آموزش

 بینی منفی شود.

 گیرد. صوص پایان قرنطینھ تصمیم میدر سایر موارد، اداره ذیربط منطقھ در خ

یابد و اقدامات الزم از سوی مقامات مسئول در صورت مثبت شدن نتیجھ تست، قرنطینھ ھمچنان ادامھ می

 یابد. پایان می ۳-۶رسد. در صورت مثبت شدن نتیجھ تست، قرنطینھ مطابق با شماره منطقھ بھ انجام می
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قرنطینھ خانگی افراد مظنون بھ ابتال در صورت منفی شدن تست (پی.سی.آر)، حداقل پنج روز کامل پس از  6.2

رسد. در صورت درخواسِت فرد مظنون، نتیجھ منفی تست وی باید بھ انجام تست (پی.سی.آر)، بھ پایان می

 صورت مکتوب یا الکترونیکی در اختیار وی قرار گیرد. 

یابد و اقدامات الزم از جھ تست فرد مظنون بھ ابتال، جداسازی وی ھمچنان ادامھ میدر صورت مثبت شدن نتی

 یابد. پایان می ۳-۶رسد. قرنطینھ مطابق با شماره سوی مقامات مسئول منطقھ بھ انجام می

 

 پایان قرنطینھ در صورت مثبت شدن تست 6.3

 

مثبت اعالم شده،  -دیده انجام گرفتھاد آموزشکھ توسط کادر پزشکی یا افر-ھا بادی آندر افرادی کھ تست آنتی 6.3.1

بادی بھ انجام رسیده، رسد کھ نتیجھ تست پی.سی.آر کھ پس از تست اولیھ آنتیقرنطینھ ھنگامی بھ پایان می

 منفی شده و نتیجھ تست رسماً اعالم شود.

پس از اثبات وجود پس از تکمیل واکسیناسیون، قرنطینھ افرادی کھ عالیمی ندارند حداقل از پنچمین روز  6.3.2

روز پس از  ۵ھا کھ حداقل  تواند بھ پایان رسد کھ نتیجھ تست پی.سی.آر آن عامل بیماریزا، در صورتی می

اثبات وجود عامل بیماریزا انجام شده منفی گردد. صدور دستورات و اتخاذ تصمیم درباره زمان پایان 

 جداسازی بر عھده ادارات مسئول منطقھ است.

شود، قرنطینھ حداقل  ھا مشاھده نمی ھا مثبت و عالیم بیماری در آنافرادی کھ نتیجھ تست آندر مورد سایر  6.3.3

روز پس  ۱۴دھند حداقل  روز پس از اثبات وجود عامل بیماریزا؛ و در کسانی کھ عالیم خفیف نشان می ۱۴

نوان بھبود پایدار ساعت از زمان نداشتن عالیم (کھ طبق ارزیابی پزشکی بھ ع ۴۸کم از شروع عالیم و دست

الذکر باید نتیجھ رسد. عالوه بر این، در ھر دو مورد فوقشود) بھ پایان می تعریف می ۱۹-عالئم حاد کووید

روز  ۱۴شود) کھ حداقل دیده انجام میبادی کھ توسط کادر پزشکی یا افراد آموزشتست (پی.سی.آر یا آنتی

ات و اتخاذ تصمیم درباره زمان پایان جداسازی بر عھده گیرد منفی اعالم شود. صدور دستوربعد صورت می

 اداراات مسئول منطقھ است.

 

 

 رفتار خالف مقررات عمومی .7

قانون حفاظت در برابر عفونت، تخلف از فرمان عمومی مجازات قانونی  ۶الف شماره ۱بند  ۷۳بر اساس ماده 

 در پی خواھد داشت.

 

 قابلیت اجرایی فوری .8

 این فرمان عمومی قابلیت اجرایی فوری دارد. 

 



  
 نریاب تبقارم و تمالس ترازو

 
 االجرا شدن و انقضای مقررات الزم .9

  گردد.منقضی می ۲۰۲۱آگوست  ۳۱اجرایی شده و با پایان روز  ۲۰۲۱آوریل  ۱۵نامھ از تاریخ این آیین
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